
 

              Naturpark Lillebælt – Referat Forretningsudvalgsmøde 
Dato: 27. februar 2020 

 

Tid: 15.00 – 16.30 

Sted:  

Fredericia Rådhus 

 

Referat: Niels Ole 

Deltagere: 
Christian Bro (CB) 
Eea Haldan Vestergaard (EHV) 
Peter Storm (PS) 
Inger Birkebæk Madsen (IBM) 
Inger Pabst (IP) 
Hanne Laursen (HL) 
Niels Ole Præstbro (NOP) 
 
Afbud: 
Jakob Weber (JW) 
 

 

Dagsordenspunkt Delmål Referat 

Velkommen ved 

formanden  

 Ved Peter Storm 

 

Formanden bød velkommen og takkede 

sekretariatet, styregruppen og udvalget 

for arbejdet med projektet Bælt i 

balance. 

 

Nyt siden sidst  Kort nyt fra hver politiker Naturpark Lillebælt har modtaget 17,1 

mio. kr. i støtte til projektet Bælt i 

balance. Alle tre byråd bakker op om 

projektet. 

 

Projekter 

 

 Hvordan skal 

naturparken være med i 

Hjælp 

Lillebæltsamarbejdet 

fremadrettet? Skal det 

være via kommunerne 

eller gennem 

naturparken - eller en 

blanding? Vi kigger på 

samarbejdet i 

Limfjordsrådet som 

inspiration:  

https://www.limfjordsraa

det.dk/om-os/ 

 

Den 17. marts deltog både styregruppe 

og forretningsudvalg i møde med 

miljøministeren arrangeret af foreningen 

Hjælp Lillebælt. Lige nu afventer 

borgmestrene invitation fra Sønderborg 

Kommune og Kolding Kommune har 

lovet at sende en opsamling til 

ministeren. 

 

Der var enighed om at invitationen til 

borgmestrene skal køre i det politiske 

niveau i kommunerne, hvor der er 

mange interesser i spil. Naturpark 

Lillebælt skal samarbejde med Hjælp 

Lillebælt, men skal fastholde fokus på 

egne projekter, især Bælt i balance. 

Naturparken skal stå for objektiv viden 

og handling i samarbejde med 

omverdenen. Desuden skal naturparken 

huske at arbejde videre med adgang, 

oplevelser og formidling. 

 

Naturparken kan indgå med punkter i 

Koldings opsamling til ministeren og kan 

kontakte Miljøstyrelsen for yderligere 

dialog især om flere virkemidler til havet 

end reduktion af kvælstof. 

 

Forretningsudvalget bad om en oversigt 

over tilskud til naturpark-relaterede 

projekter de seneste år, plus hvad fx 

https://www.limfjordsraadet.dk/om-os/
https://www.limfjordsraadet.dk/om-os/


 

 

Vejle og Sønderborg har fået til hav og 

kyst. 

Visitsamarbejde og 

Destination Lillebælt 

 Status for 

partnersamarbejder, 

smag på Lillebælt og 

koncept for 

virksomhedsvenner.  

 

Status blev fremlagt af NOP. Det bør 

undersøges om flere havne kan være 

med i partnerskabet. 

Bæredygtighedsdiplom fra Michelin kan 

inspirere vores fødevare-aktører: 

https://guide.michelin.com/en/article/fe

atures/michelin-sustainability-award-

2020 

 

Naturparkråd  

 Datoer for årets møder 

fastlægges.  

 Dagsorden drøftes – 

Sted: Fredericias kyst – 

Forslag til tema: 

Biodiversitetsudfordringer 

og status for vores 

strande og kyster. 

Rådsmedlemmer kan 

fremlægge og/eller en 

ekspert kan inviteres. 

 

 

10. juni Fredericia og 14. sep. Kolding 

 

Tema: Hvad kan vi gøre for at få flere 

børn ud til hav og kyst, så de lærer at 

passe på vores omgivelser fremadrettet. 

Natur og Ungdom kunne komme og 

inspirere naturparkrådet til flere 

formidlingstiltag. Spejderne kunne 

deltage. 

 

Forslag til foredrag: de dynamiske 

kystklinter – skal vi holde på dem eller 

holde af dem? 

 

Nytårskuren 2021 skal også være med 

partnere og frivillige. 

 

Kommunikation/Pres

se  

 Bælt i balance - presse – 

opsamling og aftaler 

 Vores Natur – Hvordan 

bruger naturparken 

opmærksomheden om 

Vores Natur i 

kommunikationsplanen? 

 

Der var opbakning til Kick-off event 21. 

april i Middelfart på Bælt i balance. 

Nordea-fonden. Det er vigtigt at alle 

kommuner får presseopmærksomhed i 

projektet og at forretningsudvalget 

orienteres løbende. NOP sender 

projektplan og budget til alle. 

 

Afslutning  Næste møde 19. maj 

 

 

https://guide.michelin.com/en/article/features/michelin-sustainability-award-2020
https://guide.michelin.com/en/article/features/michelin-sustainability-award-2020
https://guide.michelin.com/en/article/features/michelin-sustainability-award-2020

